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 الزيادة السكانية واألمن الغذائي الصف الثاني اإلعدادي

 

 

 الرقم التعريفي

ةالمقدم  

تُعتبر الزيادة السكانية من المشاكل االجتماعيّة، والتي لها أبعاد سلبيّة متعددة والتي تواجهها جمهورية 

في المجتمع، باإلضافة  مصرية العربية، حيث إنّها ترتبط باألوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافية

لتأثيرها على التنمية االقتصاديّة واالجتماعية، تعتبر مصر من أكثر الدول العربية التي تعاني من آثار 

( مليون نسمة، 011الزيادة السكانية، حيث يبلغ عدد سكان مصر الموجودين داخل مصر فقط قرابة )

السكان والخدمات والموارد المتاحة، أي زيادة  يمكننا تعريف المشكلة على أنّها عدم التوازن بين عدد

 عدد السكان دون الزيادة في المرافق الصحية وفرص التعليم والعمل وغيرها من الموارد

 

كلمة ٠٧-٠٧  

 



 

 

 عناصر الموضوع

كلمة ٠٧٧-٠٧٧    

 

 العالقة بين الزيادة السكانية واألمن الغذائي

باإلمدادات الغذائية، وحصول األفراد عليها. تتوافر األدلة حول استخدام صوامع يعد األمن الغذائي شرًطا ُمرتبًطا 

عام في عدة حضارات مثل الصين ومصر القديمتان وذلك  01111الحبوب والسلطات المركزية قبل أكثر من 

لغذاء لعام خالل المؤتمر العالمي ل” األمن الغذائي ” لصرف الغذاء الُمخزن في أوقات المجاعات. ُعرف ُمصطلح 

بتعزيز اإلمداد. إن األمن الغذائي، وفقًا لقولهم ، هو مدى توفر الغذاء الكافي خالل كل األوقات، ذو قيمة  0791

غذائية، ومتنوع، ومتوازن، ومتوافق و إمدادات الغذاء العالمية من المواد الغذائية األساسية لتحّمْل زيادة استهالك 

إلنتاج واألسعار. أُضيف إلى التعريفات الالحقة مسألة الطلب ومشاكل الحصول على الغذاء المطردة ومعادلة تقلبات ا

يوجد حين يتمكن جميع ” أن األمن الغذائي  0771الغذاء. ينص التقرير النهائي لمؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام 

وُمغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية األفراد في كل زمان من الحصول علي الغذاء الكافي ماديًا واقتصاديًا، طعام آمن 

 ولتوفير طعامهم الُمفضل وذلك لضمان حياة فعالة وصحية.

 أمثلة من التاريخ اإلسالمي لتأمين الغذاء للسكان

لقد تجلت نظرة اإلسالم إلى األمن الغذائي في سيرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم من خالل أمر النبي صلى هللا 

خاصة بالمسلمين وذلك عند قدومه المدينة ، حيث كان سوق المدينة محصورا بأيدي يهود ، عليه وسلم بإنشاء سوق 

مما يشكل تهديدا ألمن المسلمين االقتصادي والغذائي، ومن ثم السياسي.تروى كتب السيرة أنه كانت في المدينة سوقاً 

 ن فيها بالربا والمقامرة والتدليس والغشقائمة في حي من أحياء اليهود.. وكانوا يتعاملو” سوق بنى قينقاع ” تسمى: 

والغرر والغرر واالحتكار ويفرض على المتعاملين فيها اإلتاوات، وهذا كله ال يتفق مع القواعد والضوابط اإلسالمية 

للمعامالت، فرأي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أن ينشئ سوقاً جديدة للمسلمين.. فذهب إلى مكان قريب من سوق 

اع، وضرب قبة ) خيمة( كبير ة لتكون رمزاً وعالمة يتجمع حولها المسلمون للبيع والشراء، فأغتاظ اليهود بنى قينق

من ذلك وقام كعب بن األشرف زعيم اليهود وعدو المسلمين وهدم الخيمة وقوضها وقطع أطنابها، ولكن الرسول 

 ”وهللا ألضربن له سوقاً هو أغيظ له من هذا :” صلي هللا عليه وسلم لم يشأ أن يجعل لهذا التصرف الصغير قيمة فقال

ومضى رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إلى مكان ” ألنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا ” وفى رواية أخري: 

د ، ويقص“هذه سوقكم ال تتحجروا وال يضرب عليه الخراج ” فسيح واشتراه من صاحبه، وضرب فيه برجله وقال: 

تكون السوق واسعة وال يُضيق التجار بعضهم على بعض فى األماكن. وكذلك يظهر األمن الغذائي بذلك ال بد وأن 

 من خالل الزكاة والتكافل الذي حث علية اإلسالم بكل صورة .



 

 

  

كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية وأحد اللغات األجنبية تتضمن مقترحات لحل 

 الزيادة السكانيةالمشكلة 

 

  



 

 

  

 البحث في المقادير الجبرية واستخداماتها في حساب عدد المواليد والوفيات والذكور واإلناث

 

 

 



 

 

 

استعن بما درسته في الرياضيات في تمثيل بعض البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد 

 السكان المستقبلي من خالل نسب الزيادة الحالية

 

 

 

مليون  2هذا العرض أن النمو السكاني في مصر يزيد بمعدل مليون ونصف إلى  يتضح من

نسمة سنويًا مما يدفع الدولة إلى محاولة إيجاد حلول وخطط سريعة للتغلب على النمو 

 السكاني السريع ليتوافق مع الموارد المادية المتاحة ومعدل الغذاء .

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  

العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعك المحيط بك عن اآلثار كتابة مقال قصير باللغة 

 السلبية للزيادة السكانية، ثم قم بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات األجنبية

الزيادة السكانية لها تأثيراتها السلبية علي الفرد والمجتمع، هذا التزايد، وكما قلت ذلك يلتهم 

، وكذلك يؤثر تأثيراً سلبياً في توفير فرص العمل، ويؤدي كل موارد التنمية وال يترك لها أثراً 

إلي زيادة معدالت البطالة وخفض مستوي األجور، وتدني المستوي التأهيلي لقوة العمل 

المستقبلية بسبب تأثير انخفاض األجور علي التركيب التعليمي للسكان ومن اآلثار السلبية 

ر، والتي يعقبها انخفاض معدل النمو االقتصادي، للتزايد السكاني انخفاض االدخار واالستثما

والتأثير السلبي علي عملية خلق التراكمات الالزمة لعملية التنمية، ألن ارتفاع عدد السكان 

يتسبب في ارتفاع عدد المواليد داخل المجتمع، وتكون النتيجة انخفاض نصيب الفرد الواحد، 

 تدني مستوي دخل الفرد.ما يضعف مقدرة األسر واألفراد علي االدخار و

 

 

Population increase has negative effects on the individual and society, 

this increase, and as I said that devours all resources of development 

and does not have an impact, as well as a negative impact on providing 

job opportunities, and leads to increased unemployment rates and 

lower wages, and low qualification level for the future workforce due 

to the impact Low wages for the educational structure of the 

population. 



 

 

 

 المصادر

 الكتاب المدرسى

 موقع وزارة التربية والتعليم

 المعرفةبنك 

 ويكيبيديا

 النتائج

مما سبق نستنتج إن الزيادة السكانية تلعب دوراً هاماً في نشر وتحكم في األمن الغذائي 

والقوت اليومي الذي تحتاج إليه كل األسر لذلك علينا أن نهتم دوما بكل السبل والطرق االمنة 

 للوقاية من األضرار الناتجة عن الزيادة السكانية

 -توصلنا إلى : مما سبق فقد

 الزيادة السكانية مشكلة خطيرة تواجه الدول    

 تؤثر الزيادة السكانية على كل المستويات    

يجب إيجاد حلول سريعة هذه المشكلة مثل بناء مدن جديدة واستصالح األراضي     

 الصحراوية


